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Informacije o tem dokumentu

1 Informacije o tem dokumentu
1.1 Tipografska pravila

1.2 Uporaba izrazov
Dräger izraza "dodatna oprema" ne uporablja samo za dodatno opremo, kot je 
definirana v standardu IEC 60601-1, ampak tudi za potrošne dele, odstranljive dele 
in priklopljene dele.

1.3 Blagovne znamke
1.3.1 Blagovne znamke v Drägerjevi lasti

Naslednja spletna stran prikazuje seznam držav, v katerih so registrirane blagovne 
znamke: www.draeger.com/trademarks

1.3.2 Blagovne znamke v lasti drugih proizvajalcev

1. Naraščajoče številke označujejo korake pri opravilu, pri čemer se vsako novo 
zaporedje opravila znova začne s številko 1.

– Pomišljaji označujejo naštevanje podatkov, možnosti ali predmetov.

(A) Črke v oklepajih se nanašajo na elemente na pripadajoči sliki.

A Črke v slikah označujejo elemente, na katere se sklicuje besedilo.

Poudarjeno in ležeče besedilo označuje napise na napravi.

► Ta trikotnik v opozorilih označuje možnosti preprečevanja nevarnosti.

Ta simbol označuje informacije, ki olajšajo uporabo izdelka.

Blagovna znamka

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

 Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®

Blagovna znamka Lastnik blagovne znamke

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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2 Funkcije v integriranem sistemu
S kombiniranjem različnih naprav na delovnem mestu nastane integrirani sistem. 
Integrirani sistem omogoča izmenjavo informacij in delitev funkcij med napravami 
tega delovnega mesta. Podatki z ene naprave se lahko prikažejo na drugih 
napravah istega delovnega mesta. Uporabnikovo dejanje na eni napravi lahko 
sproži deljenje sistemske funkcije na več naprav istega delovnega mesta. 
Uporabnik mora upoštevati učinke na pacienta, ki izhajajo iz tega. Nekatere deljene 
sistemske funkcije delujejo samo v eni smeri. Druge sistemske funkcije delujejo 
dvosmerno. Pri dvosmernih sistemskih funkcijah naprave vplivajo ena na drugo. 
Deljene sistemske funkcije, ki učinkujejo na delovanje naprave, morajo nastavljati 
serviserji. Dvosmerno deljene sistemske funkcije je treba ustrezno nastavljati na 
vseh napravah istega delovnega mesta. Za varnost pacientov je velikega pomena 
ID integriranega sistema in ga je treba zato enoznačno dodeliti delovnemu mestu. 
Vsaka bolnišnica mora razdelati koncept poimenovanja, po katerem določi 
enoznačno poimenovanje za vsako delovno mesto v bolnišnici. Sistemske funkcije 
se lahko delijo bodisi po neposredni povezavi (od točke do točke) bodisi po omrežni 
povezavi. Pri tem je posebno pomemben ID integriranega sistema. Naprave z istim 
ID integriranega sistema so dodeljene istemu delovnemu mestu in si delijo 
informacije in funkcije.

2.1 Primeri deljenih sistemskih funkcij
2.1.1 Sinhroniziranje utišanja alarma

Vsaka naprava na delovnem mestu imajo tipko za utišanje alarma za začasen 
izklop zvočnih signalov alarma. V integriranem sistemu se utišanje alarma izvaja 
sinhronizirano na vseh napravah delovnega mesta. Zato je potrebno manj 
uporabniških dejanj za utišanje alarmov, če alarme ustvarja več naprav.

2.1.2 Uvoz podatkov o pacientih
Na pacientovem monitorju se lahko preko omrežja pridobijo podatki o pacientu pri 
sprejemu, premestitvi ali odpustu pacienta (npr. višina, starost, teža, kategorija 
pacienta) (zajem z gumbom HIS) ali se vnesejo ročno v ustreznem dialogu. Te 
informacije se za primerne in enoznačne nastavitve za terapijo in alarme prenesejo 
na terapevtsko napravo istega delovnega mesta. Ta funkcija deluje samo v eni 
smeri.

2.1.3 Prikaz deljenih podatkov
Na pacientovem monitorju se lahko prikazujejo valovne oblike in vrednosti 
parametrov priključenega ventilatorja ali anestezijske naprave istega delovnega 
mesta.

2.1.4 Sinhroniziranje
Posamezne naprave sinhronizirajo čas naprave s centralnim časovnim strežnikom 
(NTP-strežnikom). S tem se zagotovi enoznačna nastavitev časa za vse naprave 
na delovnem mestu ter enoznačno in pravilno dokumentiranje.
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2.1.5 Izvoz podatkov
Podatki (npr. nastavitve, fiziološke vrednosti in alarmi) pacientovega monitorja, 
ventilatorja ali anestezijske naprave so preko omrežja na voljo drugim napravam ali 
aplikacijam (npr. HIS, HL7, PDMS itn.).
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3 Informacije v zvezi z varnostjo
3.1 Namen uporabe

CC300 omogoča komunikacijo med napravami Dräger-MEDIBUS.X na seznamu in 
napravami s Service-oriented Device Connectivity (s storitveno usmerjeno 
povezljivostjo, SDC), ki jih je certificiral Dräger, v sistemu medicinskih naprav ali 
medicinskem IT-sistemu. Pretvornik protokolov podpira izmenjavo informacij, 
krmiljenje specifičnih funkcij in sinhroniziranje specifičnih postopkov. Te informacije 
lahko uporabljajo druge SDC-naprave za podporo diagnozam in terapevtskim 
odločitvam.

3.2 Področja uporabe
Dräger Connectivity Converter CC300 je pretvornik protokolov, ki je namenjen za 
uporabo v bolnišničnem okolju.

Naprava je zasnovana za uporabo z medicinskimi pripomočki. Naprave ne 
uporabljajte v naslednjih okoljih:

– Zunaj zgradb

– Med transportom pacienta

– V vozilih, letalih in helikopterjih

3.3 Zahteve za skupine uporabnikov
Izraz „skupina uporabnikov“ pomeni odgovorno osebje, ki ga organizacija 
uporabnica določi za izvajanje določene naloge na izdelku.

3.3.1 Dolžnosti organizacije uporabnice
Uporabnica mora poskrbeti za naslednje:

– Vsaka skupina uporabnikov ima zahtevane kvalifikacije (npr. da je opravila 
specialistično usposabljanje ali pridobila specialistično znanje z izkušnjami).

– Vsaka skupina uporabnikov je izurjena za opravljanje naloge.

– Vsaka skupina uporabnikov je prebrala in razumela potrebna poglavja v tem 
dokumentu.

3.3.2 Skupine uporabnikov
Klinični uporabniki
Ta skupina uporabnikov uporablja izdelek v skladu z namenom uporabe.

Dejavnost Zahteva
Uporaba izdelka v skladu z namenom 
uporabe

Medicinsko strokovno znanje za upo-
rabo izdelka
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Osebje za obdelavo
Ta skupina uporabnikov izvaja dejavnosti, potrebne za obdelavo izdelka.

Serviserji
Ta skupina uporabnikov namešča izdelke in izvaja servisiranje.

Če je zahtevano znanje ali orodje, specifično za izdelek, morajo servisiranje izvajati 
specializirani serviserji. Specializirane serviserje je Dräger izobrazil za servisne 
dejavnosti na tem izdelku.

Priporoča se sklenitev pogodbe o servisiranju z Drägerjem.

3.4 Informacije o varnostnih navodilih in previdnostnih 
stavkih
Varnostna navodila in previdnostni stavki vsebujejo opozorila pred tveganji in 
napotke za varno uporabo naprave. Če jih ne upoštevate, lahko to povzroči telesne 
poškodbe ali gmotno škodo.

3.4.1 Varnostna navodila
V tem dokumentu so razdelki z varnostnimi navodili, ki vsebujejo opozorila pred 
tveganji. V vsakem varnostnem navodilu so opisani vrsta tveganja in posledice ob 
neupoštevanju navodila.

3.4.2 Previdnostni stavki
Previdnostni stavki se nanašajo na korake dejanj in vsebujejo opozorila pred 
tveganji, do katerih lahko pride pri izvajanju teh korakov dejanj. Previdnostni stavki 
so navedeni pred koraki dejanj.

Dejavnost Zahteva
Obdelava Strokovno znanje za obdelavo medicin-

skih pripomočkov

Dejavnost Zahteva
Nameščanje Specialist elektrotehnike in strojništva

Izkušnje s servisiranjem medicinskih pri-
pomočkov

Osnovna dela pri servisiranju (pregled, 
vzdrževanje po poglavju „Vzdrževanje“)

Osnovna in kompleksna dela pri servisi-
ranju (pregled, vzdrževanje, popravilo)

Izkušnje s kompleksnimi deli pri servisi-
ranju tega izdelka

Nastavljanje začetnih nastavitev

Vključitev v ITomrežje Znanja o sistemski vključitvi po IEC 
80001
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Spodnji opozorilni znaki in opozorilne besede označujejo previdnostne stavke in 
različne možne posledice ob neupoštevanju navodil.

3.5 Osnovna varnostna navodila
3.5.1 Navodilo za uporabo

Če se izdelek uporablja v nasprotju z informacijami v tem navodilu za uporabo, 
lahko pride do telesnih poškod in materialne škode.

► Upoštevajte to navodilo za uporabo. Ta izdelek uporabljajte samo v skladu z 
namenom uporabe. To navodilo za uporabo hranite na dostopnem mestu. 
Upoštevajte navodila za uporabo vseh izdelkov, ki se uporabljajo tem izdelkom.

Navodilo za uporabo ne vsebuje informacij za naslednje zadeve:

– Nevarnosti, ki so uporabniku očitne

– Posledice očitno napačne uporabe izdelka

– Mogoče negativne učinke na pacienta z eno ali več boleznimi

3.5.2 Simboli in nalepke na izdelku
Če ne upoštevate simbolov in nalepk na izdelku, lahko pride do telesnih poškodb in 
materialne škode.

► Upoštevajte simbole in nalepke na izdelku.

3.5.3 Spreminjanje izdelka
Spreminjanje izdelka lahko povzroči napačno delovanje in posledično telesne 
poškodbe in materialno škodo.

► Ne spreminjajte tega izdelka.

3.5.4 Električni udar
V ohišju so sestavni deli pod električno napetostjo.

► Ne odpirajte ohišja pod plastičnim pokrovom.

► Servisne ukrepe naj izvajajo pooblaščene osebe. Dräger v ta namen priporoča 
DrägerService.

Opozorilni 
znak

Opozorilna beseda Posledice ob neupoštevanju navodil

OPOZORILO Lahko povzroči smrt ali težke telesne 
poškodbe.

PREVIDNOST Lahko povzroči srednje težke ali lahke 
telesne poškodbe.

NASVET Lahko povzroči gmotno škodo.
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3.5.5 Dodatna oprema
Uporaba nezdružljive dodatne opreme lahko škodljivo vpliva na delovanje izdelka. 
Posledica so lahko telesne poškodbe in materialna škoda.

► Uporabljajte samo združljivo dodatno opremo. Dodatna oprema, ki je združljiva 
s tem izdelkom, je našteta na seznamu za naročanje, priloženem izdelku.

► Uporabljajte samo nepoškodovano dodatno opremo. Uporaba poškodovane 
dodatne opreme lahko škodljivo vpliva na delovanje izdelka. Posledica so lahko 
telesne poškodbe in materialna škoda.

► Če se dodatna oprema ali priključeni izdelki uporabljajo v nasprotju z 
informacijami v pripadajočem navodilu za uporabo, lahko pride do napačnega 
upravljanja, napačne uporabe ali napačne obdelave. Posledica so lahko telesne 
poškodbe in materialna škoda.

► Uporabljajte samo napajalnik s seznama za naročanje.

3.5.6 Magnetnoresonančna tomografija
Magnetna polja lahko negativno vplivajo na delovanje medicinskega pripomočka in 
s tem ogrožajo pacienta ali uporabnika.

► Medicinskega pripomočka ne uporabljajte v prostorih z uporabo magnetnih polj 
(npr. za magnetnoresonančno tomografijo).

3.5.7 Pregrevanje
Pregrevanje lahko negativno vpliva na delovanje medicinskega pripomočka.

► Medicinskega pripomočka ne uporabljajte v bližini sevalnih grelnikov ali drugih 
izvorov toplote.

► Medicinskega pripomočka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

► Ne pokrivajte prezračevalnih rež v ohišju.

3.5.8 Vnetljivi plini
Če se pojavijo koncentracije kisika nad 25 vol. %, vnetljive ali eksplozivne zmesi 
plinskov, obstaja povečana nevarnost eksplozije in požara, ki lahko povzroči 
telesne poškodbe in materialno škodo. 

► Naprave ne uporabljajte v območjih, kjer lahko nastanejo koncentracije kisika 
nad 25 vol. %, vnetljive in eksplozivne zmesi plinov.

3.5.9 Elektromagnetne motnje
Brezžične komunikacijske naprave (npr. mobilni telefoni) in medicinske električne 
naprave (npr. defibrilatorji, elektrokirurške naprave) oddajajo elektromagnetno 
sevanje. Če takšne naprave delujejo preblizu tej napravi ali njenim kablom, je lahko 
ogroženo delovanje te naprave zaradi elektromagnetnih motenj. Posledica so lahko 
telesne poškodbe in materialna škoda.

► Da delovanje te naprave ni ogroženo, mora biti varnostna razdalja med to 
napravo in brezžičnimi komunikacijskimi napravami ali drugimi medicinskimi 
električnimi napravami najmanj 1,0 m (3,3 ft).
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3.5.10 Poškodbe naprave
Naprava se lahko poškoduje z obdelavo, obrabo in napačnim shranjevanjem. Pri 
poškodbah naprave njeno delovanje ni več zagotovljeno. V teh primerih je lahko 
pacient ogrožen.

► Upoštevajte pogoje okolice za uporabo in shranjevanje naprave.

► Napravo, ki ne deluje v skladu s pričakovanji ali deluje očitno napačno, 
zamenjajte z delujočo napravo.

3.5.11 Integrirani sistem
CC300 se lahko uporablja v neposredni bližini drugih naprav pri integriranih 
sistemih, ki jih je odobril Dräger.

3.5.12 Prenos podatkov
Nevarnost zaradi nepopolno prenesenih podatkov.

Poslane informacije o stanju alarmov so lahko nepopolne.

► Teh podatkov ne uporabljajte za nadzor pacienta ali nadzor naprav.

► Podatki se lahko uporabijo za vzpostavitev deljenega alarmnega sistema s 
prenosom alarmov, ki ni potrjen po IEC 60601-1-8:2014. 

► Ostanite v slušnem dosegu alarmov priključene naprave MEDIBUS.X.

3.5.13 Nepooblaščene SDC-naprave
Nevarnost zaradi nepooblaščenih SDC-naprav. 

Z napravo lahko komunicirajo druge SDC-naprave v istem IT_omrežju. Dostop 
nepooblaščenih naprav je treba preprečiti.

► Preprečite dostop nepooblaščenih naprav do bolnišničnega omrežja.

► Stalno posodabljajte beli seznam, da bo vseboval samo naprave, ki se lahko 
uporabljajo s CC300 (to lahko napravijo le specializirani serviserji).

► Uveljavite druge možnosti (npr. s filtrom MAC-naslovov).

3.6 Varnost pri čiščenju in servisiranju
3.6.1 Nevarnost infekcije

Napravo je treba obdelovati, sicer obstaja povečana nevarnost infekcije.

► Pred prvo uporabo napravo očistite in dezinficirajte.

► Upoštevajte predpise za preprečevanje infekcij in predpise za obdelavo v 
zdravstveni ustanovi.

► Pri obdelavi uporabljajte validirane postopke.

► Upoštevajte navodila proizvajalcev čistilnih sredstev, dezinfekcijskih sredstev in 
naprav za obdelavo.

► Pred servisiranjem, pošiljanjem nazaj v popravilo ali odlaganjem izdelek 
obdelajte v skladu s poglavjem "Obdelava".
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3.6.2 Obraba in utrujenost materiala
Obraba in utrujenost materiala sestavnih delov lahko povzročita okvaro in 
nepravilno delovanje naprave.

► Preverite, ali so se pojavili znaki obrabe izdelka (npr. razpoke, deformacije, 
spremembe barve ali luščenje) in ga po potrebi zamenjajte.

3.6.3 Servisiranje
Ta izdelek je treba servisirati redno in strokovno. Če servisiranja ne izvajate 
pravilno, lahko pride do telesnih poškodb in materialne škode.

► Servisiranje izvajajte v skladu s poglavjem "Servisiranje".

► Servisiranje morajo izvajati osebe, ki so določene za posamezen ukrep.

► Servisna dela izvajajte, samo kadar naprava ne deluje.
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4 Pregled
Pogled od spredaj

Kabelski priključki

3
4

8
9

0

Št. Oznaka
A Površina za napis ID integriranega sistema

3
4

8
9

1

Št. Oznaka
A Zaporedni priključek

B Omrežni priključek z možnostjo PoE (Power over Ethernet, napajanje 
preko eterneta)

C Vhod enosmerne napetosti

A

A B C
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Pri odprtem plastičnem pokrovu

Pogled od zadaj

3
4

9
0

4

Št. LED Razlaga
A Statusna LED

Utripa zeleno Prenos podatkov
Počakajte na konec prenosa podatkov. Nato naprava 
preide v način delovanja.

Sveti zeleno CC300 deluje

Sveti rdeče Nepravilno delovanje naprave

Utripa rdeče Notranja napaka

B Napetostna LED
Sveti zeleno CC300 deluje

Ne sveti Ni napajalne napetosti

3
4

9
0

5

Št. Oznaka
A Pritrditev na desni na navpično GCX-letev

B Pritrditev na levi na navpično GCX-letev

C Pritrditev na vodoravno letev

B
A

A B C
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5 Sestavljanje in priprava
5.1 Namestitev CC300

CC300 se lahko pritrdi na navpično GCX-letev ali na vodoravno letev (Dräger ali 
Fairfield) v navpičnem položaju. CC300 naj deluje samo z nameščenim pokrovom.

CC300 namestijo in nastavijo specializirani serviserji.

CC300 se lahko namesti na steno, napajalnik ali na podvozje naprav.

5.2 Sestavljanje

1. Odstranite plastični pokrov. Pri tem dvignite pokrov na spodnjem robu.

2. Za priklop kablov obesite plastični pokrov na zgornjo stran naprave CC300.

3. Priključite kabel napajalnika. Napetostna LED sveti zeleno. (CC300 se lahko 
električno napaja tudi preko omrežnega priključka (PoE). Takoj ko je napajalnik 
priključen, se za napajanje uporablja napajalnik.)

4. Priloženi kabel povežite z zaporednim priključkom naprave MEDIBUS.X. Po 
potrebi uporabite priložene adapterje. Drugi konec kabla povežite z napravo 
CC300. 

5. CC300 preko omrežnega priključka povežite z bolnišničnim omrežjem.

6. Ko so vsi kabli priključeni, namestite plastični pokrov. Pri tem plastični pokrov 
prislonite na zgornjo stran naprave. Nato spodnji del plastičnega pokrova 
pritisnite na kabelske priključke. Plastični pokrov deluje kot razbremenilnik 
napetosti vseh priključenih kablov. 

CC300 je pripravljen za delovanje. CC300 nima lastne upravljalne površine. CC300 
se nastavlja preko zaslonov naprav Perseus A500 ali Atlan A3xx ali s programsko 
opremo DrägerService.

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara
► Na zaporedni priključek priključite samo naprave z največjo nazivno enosmerno 

napetostjo 24 V. 

► Na omrežni priključek priključite samo naprave z največjo nazivno enosmerno 
napetostjo 57 V.
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5.2.1 Integrirani sistem
Povezovanje naprav (npr. uporaba sistemskih funkcij naprav Perseus A500 z SDC-
monitorjem, ki ga je certificiral Dräger) se izvede s pomočjo enoznačnega 
identičnega ID integriranega sistema vseh udeleženih naprav. Prepričajte se, da je 
ID integriranega sistema pravilno nastavljen.

Odvisno od izbranega integriranega sistema morajo specializirani serviserji izvesti 
začetne nastavitve na napravi CC300, ki učinkujejo na validiranje in nastavitve ID 
integriranega sistema.

Če se integrirani sistem spremeni, morajo ustrezno začetno nastavitev spremeniti 
specializirani serviserji.

Za ID integriranega sistema je veljavnih 94 znakov z možnostjo tiskanja z nabora 
ASCII na angleški tipkovnici brez pike in presledka: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

OPOZORILO
Nevarnost zaradi napačnega ID integriranega sistema
Sprememba mesta uporabe naprave zahteva spremembo ID integriranega 
sistema.

► Spremembe mesta uporabe prepustite specializiranim serviserjem.

► Poskrbite, da bodo ID integriranega sistema identični za naprave, ki morajo 
komunicirati med seboj kot delovno mesto.

► ID integriranega sistema mora ustrezati mestu uporabe ali integriranemu 
sistemu.

5.2.1.1 ID integriranega sistema

ID integriranega sistema je sestavljen iz 3 podatkovnih polj. Ta podatkovna polja 
morajo nedvoumno označevati mesto uporabe naprave ali integrirani sistem 
(razvrstitev naprav 1, 2, 3 ali 4).

– ID bolnišnice
– ID oddelka
– ID delovne postaje

1. primer: CC300, nameščen na fiksnem mestu uporabe (npr.na stensko letev ali 
napajalno enoto)

2. primer: CC300, nameščen na podvozje naprave Perseus A500

CC300
ID bolnišnice HOSP1 (se ne prikaže v naslovni vrstici 

naprave Perseus A500)

ID oddelka CARDIO

ID delovne postaje OR22

CC300
ID bolnišnice HOSP1 (se ne prikaže v naslovni vrstici 

naprave Perseus A500)

ID oddelka COMBI

ID delovne postaje CART1
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Dräger priporoča, da izberete tako kratek ID integriranega sistema, da se ID 
oddelka in ID delovne postaje v celoti prikažeta v naslovni vrstici naprave Perseus 
A500. 

Ker se ID bolnišnice na zaslonih naprav ne prikazuje, mora biti za bolnišnico ID 
bolnišnice identičen za vse naprave. Sicer uporabnik na podlagi vidnega dela ID 
integriranega sistema ne bi mogel ugotoviti, ali sta dve napravi pravilno povezani 
med seboj. Vsaka bolnišnica mora razdelati koncept poimenovanja, po katerem 
določi enoznačno poimenovanje za vsako delovno mesto v bolnišnici.

5.2.1.2 Mogoče razvrstitve naprav

CC300 se lahko uporablja pri naslednjih razvrstitvah naprav.

Grafike razvrstitev naprav 1 do 4 v naslednjem poglavju prikazujejo kot primer 
napravo Perseus A500.

5.2.1.2.1 1. razvrstitev naprav

CC300 in SDC-monitor, ki ga je certificiral Dräger, sta nameščena na istem 
podvozju kot naprava MEDIBUS.X. Za nadaljnje informacije glejte: "Podprte 
naprave", stran 23.

Pri tej razvrstitvi naprav se CC300 vedno zažene z ID integriranega sistema, ki je 
nastavljen za ta integrirani sistem. Tudi pri izpadih napetosti ali premiku celotne 1. 
razvrstitve naprav na drugo mesto uporabe se CC300 še naprej zažene s tem ID 
integriranega sistema.

Nastavljanje ID integriranega sistema CC300 prepustite samo specializiranim 
serviserjem.

CC300 mora biti vidno označen z dodeljenim ID integriranega sistema. ID 
integriranega sistema v tem primeru označuje sestav naprav (npr. 
HOSP1/COMBI/CART1), ne pa mesto uporabe (npr. operacijsko sobo 1). ID 
integriranega sistema se mora ujemati z ID SDC-monitorja, ki ga je certificiral 
Dräger.

Pri tej razvrstitvi naprav ni mogoče prevzeti ID integriranega sistema preko stikala, 
fiksno montiranega na nekem mestu.
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5.2.1.2.2 2. razvrstitev naprav

CC300 in SDC-monitor, ki ga je certificiral Dräger, sta fiksno nameščena, odobrene 
naprave Dräger-MEDIBUS.X so priključene na CC300.

Pri tej razvrstitvi naprav se CC300 vedno zažene z ID integriranega sistema, ki je 
nastavljen za to mesto uporabe. Posredovanje uporabnika ni potrebno, tudi ne po 
izpadu napetosti ali priključitvi druge naprave MEDIBUS.X. Nastavljanje ID 
integriranega sistema CC300 lahko izvajajo samo specializirani serviserji. 
Nastavljeni ID integriranega sistema mora biti vidno naveden na zunanji strani 
CC300. ID integriranega sistema v tem primeru označuje mesto uporabe (npr. 
HOSP1/CARDIO/OR22), ne pa sestava naprav. ID integriranega sistema mora biti 
identičen kot ID SDC-monitorja, ki ga je certificiral Dräger.

Pri tej razvrstitvi naprav ni mogoče prevzeti ID integriranega sistema preko stikala, 
fiksno montiranega na nekem mestu.

5.2.1.2.3 3. razvrstitev naprav

Ta razvrstitev naprav velja samo za terapevtske naprave, preko upravljalne 
površine katerih se lahko validira ID integriranega sistema CC300 (npr. Perseus 
A500 in Atlan A3xx).

CC300 je nameščen na podvozje, SDC-monitor, ki ga je certificiral Dräger, pa 
fiksno, npr. na steno.
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Pri tej razvrstitvi naprav se CC300 po izpadu napetosti, daljšem kot 60 sekund, ali 
po premiku terapevtske naprave na drugo mesto uporabe zažene z nevalidiranim 
ID integriranega sistema. 

Podatki priključene terapevtske naprave se kljub nevalidiranemu ID integriranega 
sistema prenašajo na omrežje (npr. na omrežje Dräger-Infinity-Gateway).

Šele ko serviserji nastavijo in validirajo isti ID integriranega sistema za CC300 in 
SDC-monitor, ki ga je certificiral Dräger, je mogoča interakcija s pripadajočim SDC-
monitorjem.

Te nastavitve in validiranje so mogoči, samo če specializirani serviserji ustrezno 
nastavijo CC300. To je treba na napravi CC300 označiti z napisom, ki v tem primeru 
predstavlja pripadnost k napravi Perseus A500, na katero je nameščena (npr. 
CC300 za Perseus A500 s serijsko številko XYZ).

Pri prekinitvi električnega napajanja CC300, daljši kot 60 sekund, je treba ID 
integriranega sistema znova validirati v sistemskih nastavitvah terapevtske 
naprave. Po prvem zagonu in po premiku naprave na drugo mesto uporabe je treba 
ID integriranega sistema prilagoditi. ID integriranega sistema v tem primeru 
označuje mesto uporabe fiksno montiranega SDC-monitorja, ki ga je certificiral 
Dräger (npr. HOSP1/CARDIO/OR22), ne pa sestava naprav. 

Če se na nekem mestu uporablja fiksno montirano stikalo s tehnologijo LLDP, se ta 
ID integriranega sistema prevzame s stikala na CC300 in se nato samodejno 
validira. Novega ID integriranega sistema ni treba vnesti in validirati serviserjem.

Če se CC300 znova loči s stikala LLDP, ki ga je določil Dräger, CC300 še naprej 
uporablja ID integriranega sistema stikala LLDP. V tem primeru se ponovno ne 
validira samodejno.
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OPOZORILO
Nevarnost pri delovanju v integriranem sistemu
Napačni ali neprimerni ID integriranega sistema lahko povzročijo, da se med seboj 
povežejo napačne naprave. Posledično lahko pride do nepredvidenega obnašanja 
naprav.

► ID integriranega sistema dodelite tako, da bo ustrezal mestu naprave.

► Po transportu znotraj bolnišnice preverite ID integriranega sistema na 
priključenem zaslonu terapevtske naprave.

► Uporabljajte enoznačne oznake.

► Ne uporabljajte znakov, ki so lahko zamenljivi (npr. 0 in O).

► Izogibajte se dolgim oznakam.

► Pred vzpostavljanjem povezave preverite, ali je ID integriranega sistema 
pravilno vnesen v terapevtsko napravo.

5.2.1.2.4 4. razvrstitev naprav

CC300 je nameščen na podvozje naprave MEDIBUS.X. Stikalo LLDP, ki ga je 
določil Dräger, je fiksno nameščeno na ležišče. Za nadaljnje informacije glejte: 
"Podprte naprave", stran 23.

Pri tej razvrstitvi naprav se CC300 po izpadu napetosti ali po premiku naprave 
MEDIBUS.X na drugo mesto uporabe zažene z za CC300 nastavljenim 
nevalidiranim ID integriranega sistema. Nastavljeni ID integriranega sistema mora 
predstavljati pripadnost napravi MEDIBUS.X, na katero je nameščen CC300 (npr. 
HOSP1/COMBI/V500CART1), ne pa mestu uporabe (npr. operacijski sobi 1).

Če se CC300 poveže s stikalom LLDP, ki ga je določil Dräger, prevzame CC300 (s 
pomočjo LLDP-protokola) ID integriranega sistema, nastavljen za stikalo LLDP, kot 
nov validiran ID integriranega sistema. Če se ujema z ID integriranega sistema 
pripadajočega SDC-monitorja, ki ga je certificiral Dräger, se lahko izmenjujejo 
podatki med napravami.
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Nastavljanje ID integriranega sistema CC300 lahko izvajajo samo specializirani 
serviserji. Specializirani serviserji ustrezno označijo CC300.

Oznaka CC300 v tem primeru označuje sestav naprav in možnost povezave s 
stikalom LLDP, ki ga je določil Dräger (npr. za napravo XYZ ali ležišče LLDP).

Če se CC300 znova loči s stikala LLDP, ki ga je določil Dräger, postane ponovno 
aktiven ID integriranega sistema, nastavljen za CC300. V tem primeru se ponovno 
ne validira samodejno.

OPOZORILO
Nevarnost pri delu v integriranem sistemu
Napačni ali neprimerni ID integriranega sistema lahko povzročijo, da se med seboj 
povežejo napačne naprave. Posledično lahko pride do nepredvidenega obnašanja 
naprav.

► Stikalo LLDP morajo nastaviti specializirani serviserji.

► Stikalo LLDP mora biti enoznačno dodeljeno ležišču. 

► Na isto stikalo LLDP povezujte samo naprave za istega pacienta.

5.2.1.2.5 Kontrolni seznam za prilagajanje ID integriranega sistema pri uporabi 
naprave Perseus A500 kot naprave za vnašanje

Pogoji:

– Naprava je v načinu Pripravljenost.
– Naprave ni v integriranem sistemu.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitev sistema.

2. Dotaknite se zavihka strani Sistem.

3. Dotaknite se navpičnega zavihka strani Integracija sistema.

4. Vnesite geslo za nastavitve.

5. Zaporedoma vnesite vnose za ID bolnišnice, ID oddelka in ID delovne 
postaje.

– Dotaknite se simbola svinčnika

– Z virtualno tipkovnico spremenite imena.

– Vnos potrdite z vnašalko.

Pri tvorjenju ID integriranega sistema pazite na velike in male tiskane črke.

6. Po vnosu vseh treh delov ID integriranega sistema vnos potrdite s Priklopi. 
Simbol omrežja prikazuje v naslovni vrstici stanje povezanosti s SDC-
monitorjem, ki ga je certificiral Dräger.

7. Po potrebi na Skupne funkcije sistema izvedite ostale nastavitve za delovno 
mesto z Vklop. ali Brez.

8. Zaprite pogovorno okno Nastavitev sistema.

5.2.1.3 Alarmi

CC300 periodično pošilja poizvedbe na priključeno napravo MEDIBUS.X. Če med 
dvema poizvedbama nastopi alarm in takoj spet preneha, ga ni mogoče zajeti in 
poslati naprej po omrežju. Pričakovani zakasnitveni čas alarma je običajno krajši od 
2 sekund.

Alarm naprave MEDIBUS.X, priključene na CC300, je vodilen in bistven.
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Upoštevajte, da se izmerjena vrednost in alarm v profilu HL7-ACM priključenega 
prehoda morda ne bosta ujemala. Alarm nastopi, čeprav izmerjena vrednost še ni 
dosegla meje. To je zaradi tega, ker imajo vrednosti isti časovni žig, čeprav so bile 
zajete z (majhnim) časovnim zamikom.

5.2.1.4 Podprte naprave

CC300 podpira naslednje naprave. Preneseni podatki se lahko uporabljajo za 
klinične namene.

– Perseus A500 z različicami programske opreme nad 2.01, MEDIBUS z različico 
protokola 06.001)2)

– Atlan A3xx z različicami programske opreme nad 1.01, MEDIBUS z različico 
protokola 06.001)2)

– Primus, Primus IE, različica programske opreme 4.53, MEDIBUS z različico 
protokola 06.002)

– Evita V300, različica programske opreme 02.51, MEDIBUS z različico protokola 
04.032)

– Evita Infinity V500, različica programske opreme 02.51, MEDIBUS z različico 
protokola 04.032)

– Evita V600, različica programske opreme 01.05, MEDIBUS z različico protokola 
04.032)

– Evita V800, različica programske opreme 01.05, MEDIBUS z različico protokola 
04.032)

– Babylog VN500, različica programske opreme 02.51, MEDIBUS z različico 
protokola 04.032)

– Babylog VN600, različica programske opreme 01.05, MEDIBUS z različico 
protokola 04.032)

– Babylog VN800, različica programske opreme 01.05, MEDIBUS z različico 
protokola 04.032)

– Zeus IE, različica programske opreme 2.02, MEDIBUS z različico protokola 
06.002)

– Savina 300, različica programske opreme 5.02, MEDIBUS z različico protokola 
04.002)

1) Sinhronizacija stanja naprav med napravo MEDIBUS.X in monitorjem Dräger IACS
2) Pretvarjanje podatkov MEDIBUS.X v SDC za prenašanje podatkov na monitor IACS in prehod 

Infinity. Podatke lahko prikazuje samo monitor IACS. Prehod Infinity prenaša podatke preko 
HL7 in vmesnika API naprej na druge sisteme.
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6 Informacije o delovanju
CC300 ne potrebuje upravljanja.

Preko naprave CC300 se naprava MEDIBUS.X, ki jo je pooblastil Dräger, upravlja v 
integriranem sistemu. Te povezane naprave MEDIBUS.X v integriranem sistemu 
pripravljajo informacije ali uporabljajo pripravljene informacije.

Funkcije so opisane v navodilih za uporabo posameznih naprav.

6.1 Certifikati
Naprava Connectivity Converter CC300 je dobavljena z veljavnim varnostnim 
certifikatom TLS. Komunikacija v integriranem sistemu je mogoča samo z veljavnim 
certifikatom.

Ko ta certifikat poteče, ga morajo obnoviti specializirani serviserji.
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7 Reševanje problemov
LED Pomen Rešitev
Statusna LED 
utripa rdeče

Notranja napaka Prekinite električno napajanje in 
znova zaženite CC300.

Povezava z omrežjem je pre-
kinjena.

Preverite povezavo z omrežjem.

Certifikat poteče prej kot v 
3 mesecih.

Obnovite certifikat CC300, obve-
stite DrägerService.

Certifikat je potekel. Obnovite certifikat CC300, obve-
stite DrägerService.

Certifikat še ni veljaven Obvestite DrägerSAervice, nasta-
vite sistemski čas.

ID integriranega sistema ni 
pravilno nastavljen

ID integriranega sistema popravite 
in validirajte preko priključene 
naprave Dräger MEDIBUS.X. 
Obvestite DrägerService.

Najdena ni bila nobena druga 
SDC-naprava v istem 
podomrežju ali z istim ID inte-
griranega sistema.

Preverite ID integriranega sistema 
pripadajočih naprav.

Napaka med sinhroniziranjem 
časa z NTP-strežnikom.

Preverite, ali sta omrežje in NTP-
strežnik dosegljiva.

V omrežju že obstaja druga 
naprava iste vrste z istim ID 
integriranega sistema.

Spremenite ID integriranega sis-
tema ene od obstoječih naprav.

Splošna napaka programske 
opreme

Obvestite DrägerService.

Statusna LED 
sveti rdeče

Nepravilno delovanje naprave Obvestite DrägerService.

Napetostna 
LED ne sveti

Ni napajalne napetosti Preverite priključek PoE ali napajal-
nik, po potrebi spremenite način 
napajanja.

Obvestite DrägerService.
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8 Obdelava
8.1 Informacije o obdelavi

Navodila za obdelavo temeljijo na mednarodno sprejetih smernicah, npr. standardu 
ISO 17664.

8.2 Razvrščanje za obdelavo
8.2.1 Razvrščanje medicinskih pripomočkov

Medicinski pripomočki in njihovi sestavni deli so razvrščeni glede na način uporabe 
in tveganje, ki ga ta prinaša.

8.2.2 Razvrščanje sestavnih delov, specifičnih za naprave
Upoštevajte navodila za uporabo sestavnih delov.

Dräger priporoča naslednje razvrščanje.

Nekritični
– Površina aparata

8.3 Seznam za obdelavo

8.4 Postopki obdelave
8.4.1 Validirani postopki obdelave

V času validacije, specifične za izdelek, so dobro združljivost z materiali in 
učinkovitost pokazali naslednji postopki obdelave:

Razvrščanje Razlaga
Nekritični Sestavni deli, ki pridejo v stik samo z neprizadeto kožo

Srednje kritični Sestavni deli, ki dovajajo dihalni plin ali pridejo v stik s slu-
znicami ali s patološko spremenjeno kožo

Kritični Sestavni deli, ki prodirajo skozi kožo ali sluznice ali pridejo 
v stik s krvjo

Sestavni deli Površinska dezinfekcija s čiščenjem
Površina aparata x

Postopek Sredstvo Proizvajalec Kon-
centra-
cija

Kontak-
tni čas

Površinska dezinfekcija 
s čiščenjem

Dismozon Plus Bode Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 min
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8.4.2 Dezinfekcijska sredstva
Uporabljajte dezinfekcijska sredstva, ki so nacionalno odobrena in primerna za 
posamezni postopek obdelave.

Dräger opozarja, da lahko sredstva, ki sproščajo kisik, in sredstva, ki sproščajo klor, 
povzročijo spremembe barve nekaterih materialov. Sprememba barve ne pomeni, 
da izdelek ne deluje pravilno.

8.4.2.1 Površinsko dezinfekcijsko sredstvo

Poleg površinskih dezinfekcijskih sredstev, ki so navedena v odstavku „Validirani 
postopki obdelave“, so druga površinska dezinfekcijska sredstva navedena na 
naslednji internetni strani: 

www.draeger.com/disinfectants

Navedena površinska dezinfekcijska sredstva so bila v času preverjanja združljiva z 
materiali. Proizvajalci površinskih dezinfekcijskih sredstev so preverili najmanj 
naslednje spektre učinkovanja:

– baktericidnega

– fungicidnega

– virucidnega ali virucidnega za viruse z ovojnico

Upoštevajte proizvajalčeva navodila za površinska dezinfekcijska sredstva. 
Uporaba drugih površinskih dezinfekcijskih sredstev je na lastno odgovornost.

8.4.3 Površinska dezinfekcija s čiščenjem

OPOZORILO
Nevarnost zaradi prodiranja tekočine
Prodiranje tekočine lahko povzroči naslednje:

– Poškodbe naprave

– Električni udar

– Nepravilno delovanje naprave

► Poskrbite, da v napravo ne bo prodrla tekočina.

1. Umazanijo odstranite takoj. Umazanijo odstranite s krpo, navlaženo z 
dezinfekcijskim sredstvom.

2. Izvedite površinsko dezinfekcijo.

3. Potem ko je bil izdelek izpostavljen dezinfekcijskemu sredstvu določen kontaktni 
čas, odstranite preostalo dezinfekcijsko sredstvo.

4. Obrišite ga s krpo, omočeno z vodo (vsaj s kakovostjo pitne vode). Počakajte, 
da se izdelek posuši.

5. Preverite, ali je na izdelku vidna umazanija. Po potrebi ponovite 1. do 5. korak.

6. Preverite, ali so na izdelku vidne poškodbe, in ga po potrebi zamenjajte.



28  Navodilo za uporabo  |  Connectivity Converter CC300  

Servisiranje

9 Servisiranje
Ostale informacije o CC300 nudi tehnična dokumentacija, ki je na voljo na zahtevo.

9.1 Definicije servisne terminologije

9.2 Pregled

Označevanje "Pregled in preverjanje varnosti" velja samo v Zvezni republiki Nemčiji 
in ustreza "Periodičnemu varnostnemu pregledu" v Avstriji.

9.2.1 Servisiranje
Naprava podpira naslednje servisne dejavnosti:

– Remote Software Maintenance (daljinsko vzdrževanje programske opreme) 
preko storitve ServiceConnect

– Posodabljanje certifikata preko storitve ServiceConnect

– Urejanje belega seznama preko programske opreme Dräger-HIT

Za druge informacije o servisiranju se obrnite na DrägerService.

9.2.2 Varnostni pregledi
Varnostni pregledi niso nadomestilo za vzdrževanje, ki ga določa proizvajalec.

9.2.2.1 Izvajanje varnostnih pregledov

1. Preverite, ali imate ustrezna navodila za uporabo.

2. Preverjanje električne varnosti po standardu:

– Električno varnost preverjajte po standardu IEC 62353.

Koncept Definicija
Servisiranje Vsi ukrepi (pregled, vzdrževanje, popravilo), namenjeni za 

ohranjanje ali vzpostavitev celovitosti delovanja izdelka

Pregled Ukrepi, namenjeni za določanje in ocenjevanje trenutnega sta-
nja izdelka

Vzdrževanje Redni določeni ukrepi, namenjeni za ohranjanje celovitosti 
delovanja izdelka

Popravilo Ukrepi, namenjeni za vzpostavitev celovitosti delovanja izdelka 
po okvari

Ukrep Interval Ciljna skupina
Pregled in preverjanje varnosti Vsaki 2 leti Serviserji
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9.3 Vzdrževanje

Sestavni del Interval Ukrep Ciljna skupina
Certifikat TLS za 
varno omrežno 
komunikacijo

Vsaki 2 leti Posodabljanje certi-
fikata TLS (plačljivo, 
odvisno od obsto-
ječe pogodbe o ser-
visiranju)

Specializirani serviserji
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10 Odlaganje
10.1 Odlaganje aparata

Električne in elektronske aparate morate zavreči v skladu s posebnimi smernicami. 
Ta aparate morate zavreči v skladu z nacionalnimi predpisi. V državah Evropske 
unije bo vrnitev aparata organiziral Dräger. Dodatne informacije so na voljo na 
spletnem mestu www.draeger.com (iskalni izraz: WEEE).
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11 Tehnični podatki

11.1 Splošne informacije
Vse navedene tolerance veljajo pri 20 °C 
(68 °F), relativni vlažnosti 60 % in 1013 hPa 
(760 mmHg).

11.2 Pogoji okolice
Med delovanjem
Temperatura 0 do 40 °C

(32 do 104 °F)

Tlak okolice 620 do 1100 hPa
(9,0 do 15,9 psi)

Relativna vlažnost 10 do 95 %, brez kondenzacije

Višina Do 4000 m (13.123 ft)

Pri skladiščenju in prevozu
Temperatura –20 do 70 °C

(–4 do 158 °F)

Tlak okolice 500 do 1100 hPa 
(7,3 do 15,9 psi)

Relativna vlažnost 5 do 95 %, brez kondenzacije

Za preprečevanje nastajanja kondenzata in s 
tem izpada elektronskih sestavnih delov 
naprave ne vključite 1/2 do 1 uro po nenadnih 
spremembah temperature (npr. po shranjevanju 
v neogrevanih prostorih).

Naprava Connectivity Converter ostaja varna in 
se obnaša po specifikaciji.

11.3 Delovne karakteristike
Električno napajanje
Vhod enosmerne napetosti

Napetost 24 V ±5 %

Tok 250 mA

Vhod 100–240 V
50–60 Hz
250–110 mA

Medicinski pripomoček z razredom zaščite II
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Izhod 24 V
250 mA

Medicinski pripomoček z razredom zaščite II

Napajanje PoE

Napetost Nazivna napetost 48 V
(37 do 57 V)

Tok Nazivni tok 125 mA
(105 do 162 mA)

Močnostni razred 3 po IEEE 802.3af

združljiv z IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Tok in moč

Stanje pripravljenosti

Običajna 225 mA
5,5 W

Največja 350 mA
10 W

Vklopni tok

Vhod napajalnika 350 mA

Napajanje PoE 350 mA

Mehanske mere
Višina 240 mm (9,5 in)

Širina 110 mm (4,3 in)

Globina 48,5 mm (1,9 in)

Teža
Brez napajalnika 1,1 kg (2,43 lb)

Napajalnik 0,1 kg (0,22 lb)

Zaščitni razredi
Vdiranje tekočin in delcev IP21 po IEC 60529

V stanju pripravljenosti – z nameščenim plastič-
nim pokrovom

Uporaba lateksa Izdelek ni izdelan z lateksom naravnega kav-
čuka

11.3 Delovne karakteristike (se nadaljuje)



Navodilo za uporabo  |  Connectivity Converter CC300  33

Tehnični podatki

GTIN 04048675543527

Razvrščanje po direktivi ES 93/42/EGS, priloga IX 
in uredbi EU 2017/745 o medicinskih pripomoč-
kih

Razred IIb
Koda GMDN 16902 (računalniški vmesnik)

11.4 Vmesniki naprav
Zaporedni vmesniki COM 1;

Priključujte samo naprave, ki izpolnjujejo zah-
teve IEC 62368-1 za neozemljene tokokroge 
SELV ali zahteve IEC 60601-1 (od 2. izdaje 
naprej) za dotakljive sekundarne tokokroge z 
nazivno napetostjo največ 24 V

Protokol  MEDIBUS.X

Različica protokola ≥6.0

Zakasnitveni čas alarmov Tipično <2 s

Priključek Vtičnica RJ45

Hitrost v baudih 9600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200

Podatkovni biti 8

Pariteta soda, liha, brez

Zaustavitveni biti 1 ali 2

Dodelitev nožic COM1

Nožica 6 RxD

Nožica 4 TxD

Nožica 3 GND

Nožica 1, 2, 5, 7 in 8 odprta

Vmesnik LAN Priključujte samo naprave in/ali omrežja, ki 
izpolnjujejo zahteve IEC 62368-1 za neoze-
mljene tokokroge SELV ali zahteve IEC 60601-
1 (od 2. izdaje naprej) za dotakljive sekundarne 
tokokroge z nazivno napetostjo največ 57 V

Priključek Vtičnica RJ45

Hitrost prenosa 10, 100 Base-T, IEEE 802.3, 14. odstavek.
Zahteva kabel najmanj CAT5.

Protokol SDC preko HTTPS, TCP/IP, SNMP

11.3 Delovne karakteristike (se nadaljuje)
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11.6 Izjava o elektromagnetni združljivosti
11.6.1 Splošne informacije

Ta naprava je bila preizkušena na elektromagnetno združljivost ob uporabi vseh 
sestavnih delov s seznama za naročanje. Drugi sestavni deli se lahko uporabljajo, 
samo če ne ogrožajo elektromagnetne združljivosti. Uporaba neskladnih sestavnih 
delov ima lahko za posledico povečane elektromagnetne emisije ali zmanjšano 
elektromagnetno imunost naprave.

Ta naprava je lahko v neposredni bližini drugih naprav, samo če Dräger odobri to 
razporeditev naprav. Če Dräger ne da soglasja, je treba pred uporabo preveriti, ali 
bo ta naprava delovala pravilno pri želeni razporeditvi. Upoštevati je treba navodila 
za uporabo drugih naprav.

Vhod napajalnika Priključujte samo medicinsko ločene eno-
smerne napajalnike z galvansko izolacijo 2 
MOPP (Means Of Patient Protection, material 
za zaščito pacienta, glejte IEC 60601-1: 2005, 
od 3. izdaje naprej)

Priključek Okrogli vtič 5,5/2,1 mm

Polariteta + znotraj
– zunaj

Nazivna napetost 24 V

11.5 Pomembni standardi
Poleg tukaj naštetih standardov zadovoljuje 
ta izdelek še različne druge, npr. standarde 
o posebnih nacionalnih zahtevah.
IEC 60601-1, 3. izd.
Medicinska električna oprema

1. del:
Splošne zahteve za osnovno varnost in 
bistvene zmogljivosti

IEC 60601-1-2, 3. izd.
Medicinska električna oprema

1-2. del:
Splošne zahteve za osnovno varnost, dopolnilni 
standard: Elektromagnetna združljivost – Zah-
teve in preizkušanje

IEC 60601-1-2, 4. izd.
Medicinska električna oprema

1-2. del:
Splošne zahteve za osnovno varnost – dopol-
nilni standard: Elektromagnetna združljivost – 
Zahteve in preizkušanje

11.4 Vmesniki naprav (se nadaljuje)
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11.6.2 Elektromagnetno okolje
Emisije te naprave so bile preizkušene v naslednjih frekvenčnih območjih:

NASVET
► Emisijske lastnosti te opreme kažejo, da je primerna za uporabo na industrijskih 

območjih in v bolnišnicah (razred A po CISPR 11). Če se uporablja v bivalnem 
okolju (za katero se običajno zahteva razred B po CISPR 11), ta oprema morda 
ne bo nudila ustrezne zaščite za radiofrekvenčne komunikacijske storitve. 
Uporabnik bo moral moral izvesti blažilne ukrepe, npr. premeščanje ali 
preusmerjanje opreme.

11.6.3 Elektromagnetna imunost
Ta naprava se lahko uporablja samo v okoljih, ki so navedena v odstavku „Področja 
uporabe“.

Emisije Skladnost
Emisije s sevanjem Razred A, skupina 1 (150 kHz do 

30 MHz)

Emisije s prevajanjem Razred A, skupina 1 (30 MHz do 1 GHz)

Imunost na Preizkusna vrednost in zahtevano 
elektromagnetno okolje

Elektrostatsko razelektritev (ESD) 
(IEC 61000-4-2)

Kontaktna razelektritev: ±8 kV

Razelektritev v zraku: ±15 kV

Hitre prehodne električne motnje (pla-
zovi) (IEC 61000-4-4)

Omrežni kabli: ±2 kV

Daljši vhodni signalni vodi/izhodni 
signalni vodi: ±1 kV

Impulzne napetosti (sunki) (IEC 61000-
4-5)

Napetost zunanji vodnik – zunanji 
vodnik: ±1 kV

Magnetna polja pri omrežni frekvenci 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Padci napetosti in kratke prekinitve 
napajalne napetosti (IEC 61000-4-11)

Padci napetosti 30 % do 100 %, 8,3 ms 
do 5 s, različni fazni koti

Visokofrekvenčne motnje s sevanjem 
(IEC 61000-4-3)

80 MHz do 2,7 GHz: 3 V/m

Visokofrekvenčne motnje s prevaja-
njem (IEC 61000-4-6)

150 kHz do 80 MHz: 3 V, pasovi ISM: 
6 V

Elektromagnetna polja v bližini brezžič-
nih visokofrekvenčnih komunikacijskih 
naprav

Različne frekvence od 385 MHz do 
5785 MHz: 9 V/m do 28 V/m
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11.7 Povezave z IT-omrežji
11.7.1 Podatkovni vmesniki

V IT-omrežju se podatki lahko izmenjujejo prek žičnih ali brezžičnih tehnologij. V IT-
omrežje spadajo vsi podatkovni vmesniki (npr. RS232, LAN, USB, tiskalniški 
vmesnik), ki so opisani v standardih in konvencijah. Če ta aparat povežete z 
omrežjem, ki vključuje druge aparate, ali če to omrežje pozneje spreminjate, lahko s 
tem povzročite nova tveganja za paciente, uporabnike in tretje osebe. Preden se 
naprava vključi v omrežje ali preden se omrežje spremeni, mora odgovorna oseba 
za IT v bolnišnici prepoznati, analizirati in oceniti ta tveganja npr. po standardu IEC 
80001-1 (Upravljanje tveganj v medicinskih IT-omrežjih). Na podlagi rezultatov je 
treba izvesti ustrezne ukrepe.

Primeri poznejših sprememb omrežja:

– spreminjanje konfiguracije omrežja,

– odstranjevanje naprav iz omrežja,

– dodajanje novih naprav v omrežje,

– Nadgrajevanje ali posodabljanje pri napravah, povezanih z omrežjem.

11.7.2 Vmesnik LAN za napravo Connectivity Converter CC300
Connectivity Converter CC300 se lahko priključi na priključek RS-232 naprav 
MEDIBUS.X, ki jih je pooblastil Dräger, in s tem daje tem napravam na razpolago 
dodaten omrežni vmesnik.

11.7.2.1 Service-oriented Device Connectivity (storitveno usmerjena povezljivost 
naprav, SDC)

V kombinaciji s SDC-napravami, ki jih je certificiral Dräger, omogoča Connectivity 
Converter CC300 naslednje funkcije:

– Pošiljanje izmerjenih vrednosti, valovnih oblik in nastavljenih vrednosti drugim 
napravam

– Pošiljanje informacij o stanju alarmov drugim napravam

– Sinhroniziranje stanj naprav z drugimi napravami v integriranem sistemu:

– barvne sheme1)

– Izvajanje ukazov, ki jih pošiljajo druge naprave istega delovnega mesta:

– utišanje alarma1)

– Pošiljanje ukazov drugim napravam istega delovnega mesta:

– utišanje alarma1)

– Samodejno odpiranje dialogov (npr. za manever)1)

– Ponujanje predlogov vrednosti za demografske podatke, ki jih pošiljajo druge 
naprave istega delovnega mesta.1)

– Sinhroniziranje časa naprave s časovnim izvorom v integriranem sistemu1)

1) Mogoče samo pri napravah Perseus A500 in Atlan A3xx
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Vse informacije z izjemo ID integriranega sistema se med SDC-napravami pošiljajo 
v šifrirani obliki. Connectivity Converter CC300 vsebuje beli seznam certificiranih 
naprav, ki jih lahko aktivira in upravlja uporabnik. Naprava je dobavljena z belim 
seznamom, ki omogoča povezavo z vsemi drugimi SDC-napravami, ki jih je 
certificiral Dräger. Če si želite omejitve na določene naprave, morajo beli seznam 
prilagoditi specializirani serviserji. Za nadaljnje informacije glejte: "Nepooblaščene 
SDC-naprave", stran 12.

11.7.2.2 Servisiranje

Connectivity Converter CC300 podpira v povezavi s prehodom Dräger-
ServiceConnect (SCG) ali računalnikom DrägerService naslednje funkcije:

– Preko protokola SNMP:
Nadzor stanja servisiranja naprave, poizvedovanje po stanju servisiranja, 
podporo pri nameščanju in prenašanju programske opreme naprav, podporo pri 
nastavitvah, posodabljanju certifikatov, belem seznamu in seznamu odobrenih 
naprav

– Preko protokola FTP (kot odjemalec):
Podporo pri nameščanju in prenašanju programske opreme naprav

11.7.2.3 Potrebne lastnosti

Za preprečitev dostopa in razširjanja zlonamerne programske opreme in 
računalniških virusov v omrežje nepooblaščenim osebam mora LAN nuditi 
učinkovite ukrepe za obvladovanje tveganja.

Te lastnosti se lahko dosežejo npr. z naslednjimi ukrepi:

– S preprečevanjem fizičnega dostopa do aktivnih omrežnih vtičnic

– Z dovoljenjem dostopa do omrežja samo napravam, ki imajo enako ali višjo 
stopnjo zaupanja

– Z zanesljivim ločevanjem/segmentiranjem omrežja (fizikalnim ali virtualnim)

– Z dovoljevanjem komunikacije z drugimi omrežji preko zavarovanih prehodov

– Z uporabo omrežnega požarnega zidu

– Z uvedbo upravljanja popravkov za naprave v omrežju

– Z uporabo ISO/IEC 27033

IT-omrežje omogoča komunikacijo med napravo Connectivity Converter CC300 in 
drugimi napravami:

Aplikacijski 
protokol

Transpor-
tni proto-

kol

Vrata 
CC300

Smer 
komunika-

cije

Ciljna 
komunika-

cijska 
vrata

Pričakovani 
uporabniški sis-

tem

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(Trap)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 Strežnik DHCP

LLDP Protokol 
Layer-2

Mrežno stikalo

FTP (ukaz) TCP >1023 → 21 SCG

FTP (ukaz) TCP >1023 ← 21 SCG
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Omrežje mora podpirati UDP multicast.

Tipična velikost podatkov:

– Posodobitev strojne programske opreme naprav: tipično 20 MB

– Obnova certifikatov: tipično 100 KB

– Vzpostavitev komunikacije: tipično 3 MB

– Prenašanje podatkov, pomembnih za terapijo (npr. izmerjenih vrednosti, 
nastavitev, valovnih oblik): tipično 2 Mbit/s za vsako priključeno napravo

Med uporabo funkcij za servisiranje lahko naprava povzroči omrežno obremenitev 
do največje hitrosti prenosa njenega vmesnika LAN. Potrebna pasovna širina je 
odvisna od števila in vrste povezanih SDC-naprav in njihovega stanja povezanve. 
Pri dajanju prednosti različnim storitvam v omrežnem prometu je treba upoštevati 
njihovo klinično pomembnost.

11.7.2.4 LLDP-protokol

Preko LLDP-protokola se posredujejo polja ID integriranega sistema na CC300. 

Prireditev polj ID integriranega sistema poljem LLDP-protokola:

– ID bolnišnice ↔ vrsta Civic Address (javnega naslova) 25 (zgradba 
(konstrukcija))

– ID oddelka ↔ vrsta Civic Address 26 (oddelek (stanovanje, prostori))

– ID delovne postaje ↔ vrsta Civic Address 29 (vrsta prostora)

FTP (podatki) TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (podatki) TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 Strežnik NTP

HTTPS TCP >1023 → >1023 Druge SDC-
naprave

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Druge SDC-
naprave

WS-Discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

WS-Discovery UDP 3702 ← >1023 Druge SDC-
naprave

WS-Discovery UDP 6464 → >1023 Druge SDC-
naprave

WS-Discovery UDP 6464 ← >1023 Druge SDC-
naprave

Aplikacijski 
protokol

Transpor-
tni proto-

kol

Vrata 
CC300

Smer 
komunika-

cije

Ciljna 
komunika-

cijska 
vrata

Pričakovani 
uporabniški sis-

tem
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11.7.2.5 Nevarne situacije

Če omrežje ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti, lahko nastopijo naslednje nevarne 
situacije:

– Preobremenitev naprave zaradi visoke omrežne obremenitve (povzročene npr. 
zaradi napadov v obliki zavračanja storitve) lahko povzroči zakasnitev 
sistemskih funkcij.

– V skrajnem primeru (npr. pri zelo številnih podatkovnih paketih) CC300 iz 
varnostnih razlogov izklopi omrežni adapter in se samodejno na novo zažene. 
Ponovni zagon traja manj kot minuto. Če vzrok še obstaja, s postopek izklopa 
ponovi.

Če je v IT-omrežju zaradi iste težave prizadet več kot en medicinski pripomoček, 
mora uporabnik upoštevati kumulativni učinek.

11.8 Odprtokodna programska oprema
Naprave Dräger, ki uporabljajo programsko opremo, lahko uporabljajo odprtokodno 
programsko opremo, odvisno od nastavitve. Za odprtokodno programsko opremo 
lahko veljajo drugi licenčni pogoji. Dodatne informacije glede odprtokodne 
programske opreme, ki se uporablja v tej napravi, so na voljo na spletni strani:

www.draeger.com/opensource
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12 Seznam za naročanje
Connectivity Converter CC300 MK10101

Plastični pokrov MK10129

Vtični napajalnik SoundEar G24926

Adapter D-Sub9 f na RJ-45 MK10139

Omrežni kabel CAT6 2,4 m MS32947

Gender Changer (m/m) 7911372

Stikalo LLDP MK10203
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13 Priloga
13.1 Kratice 

Kratice Obrazložitev
ACM  Alarm Communication Management

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radio-
électriques
Mednarodni specialni komite za radiofrekvenčne motnje

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, protokol za dinamično 
nastavitev gostitelja; komunikacijski protokol, po katerem stre-
žnik dodeljuje omrežno nastavitev odjemalcem

EMC Elektromagnetna združljivost

FTP File Transfer Protocol, protokol za prenos datotek

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, varen protokol za prenos 
hiperteksta

ID Identifikacija

LAN Local Area Network (Lokalno omrežje)

LED Svetleča dioda

LLDP-MED  Link Layer Discovery Protocol – za Media Endpoint Devices 
(končne medijske naprave)

MEDIBUS.X Komunikacijski protokol za medicinske naprave z enotno opre-
delitvijo podatkov za vse naprave

NTP Network Time Protocol, protokol omrežnega časa

PoE Power over Ethernet

SCG ServiceConnect Gateway, prehod za povezovanje storitev

SDC Service-oriented Device Connectivity, storitveno usmerjena 
povezljivost naprav

SNMP Simple Network Management Protocol, preprost protokol za 
omrežno upravljanje

SNTP Simple Network Time Protocol, preprost protokol omrežnega 
časa

TLS Transport Layer Security, varnost transportnega sloja

UDP User Datagram Protocol, protokol za uporabniški datagram
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13.2 Simboli

Simbol Obrazložitev

Statusna LED

Enosmerna napetost

COM

Polariteta električnega napajanja

Proizvajalec

Datum proizvodnje

Oznaka WEEE

Upoštevajte navodilo za uporabo

Opozorilo: upoštevajte spremno dokumentacijo (simbol)

Serijska številka

Kataloška številka

Povezava LAN

Skladno z IEC 60601-1

LAN PoE

Medicinske električne naprave zaščitnega razreda II

Uporabno do (prikazuje datum, po katerem se medicinski pripo-
moček ne more več uporabljati, ker poteče certifikat TLS za 
varno omrežno komunikacijo)

XXXX

REF
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